
 

 

Englandstur maj 2014. 
 
Formålet med Studieturen til England 21.-22. maj 2014 var at se hvordan engelske 
mælkeproducenter producere mælk, deres strategi for fremtiden og hvordan de holder 

et lavt omkostningsniveau. 22. maj var besøg på Grassland and Muck, som er en stor 
græsdemonstration og udstilling af græs og gødningsmaskiner. 

 
Deltager på turen: 
Medarbejder i Syddansk Kvæg: Bettina Hansen, Aase Holmgaard, Camilla Bak, John 

Erik Jørgensen, Søren Knudsen, Mette Kyrstein, Rina Miehs, Jane Rasmussen, Pieter 
Jans, Steen Hansen og Søren G. Olesen. 

Udvalget i Syddansk Kvæg: Christian Lund, Egon Schmidt, Thomas Gubi, Erik Hansen, 
Søren Rasmussen, Mogens Ravn, Henrik Petersen, Gert Petz 
 

Onsdag den 21. maj 2014 
 

Udrejse med afgang fra Billund 6.30 ankomst London Stansted 7.10 
Hjemrejse med afgang fra London Stansted 20.20 og ankomst Billund 22.50 

 
Besøg 1 – Michael Oakes. 
Besøgsreferat skrevet af Rina Miehs 

 
Paul Fox, Kite Consulting, fortæller: 

Der er ca. 10.500 mælkeproducenter i England og Wales 
UK når nok ikke kvoten i år, har ikke i de sidste ti år. Kvoten er på 15,3 milliarder liter 
i UK. 

I Nord Irland og Wales stiger koantallet, og i UK og Scotland falder koantallet. 
Syd Scotland har den største koncentration af mælkeproducenter i hele UK og 

Scotland. 
I gennemsnit i UK har mælkeproducenter en indkomst på 66.000 pund, sidste år var 
det 50.000 pund. 

 
Michael Oakes fortæller: 

Michael har brugt rigtig mange penge på kvote, da det var det der manglede da han 
overtog besætningen, i dag er kvoten jo i princippet ikke noget værd - hans værdi er 
hans køer. 

Der er rigtig gode mælkepriser i år i forhold til sidste år. 
Michael malker tre gange. 

Michael regner med en indkomst på 160.000 pund i 2014.  
Der strøs med syrebehandlet træspåner. Det betaler han ca. 80 pund/ton. 
 

Michael har problemer med goldkøerne, han vil rigtig gerne lave et nyt staldanlæg for 
at kunne prioritere hans goldkøer. Michaels største udfordring er at få hans goldkøer 

igennem en god goldperiode, han vil gerne bygge så han får 4 grupper. 
Der blev lavet nyt gylleanlæg i 2012. 

 
Hvis man skal bygge, så kan man regne med en omkostning på ca.1000-1500 
pund/ko (kun ved bygning). 3-4000 pund/ko hvis du regner det hele med, bygning, 

ensilageplads, malkestald osv. 
 

Jordpriser omkring hvor Michael bor er ca. 25.000 pund/ha ved køb/salg. Forpagtning 
koster 300-350 pund/acre. 
 



 

 

Michael er en lejer af hans gård. De ejer deres dyr og ikke andet. Der er en jordejer 

og ved investeringer nedsætter de kapitalen og landmanden betaler renten på den, fx 
ca. 8 %. 

Hvis man i dag skal eje en gård, skal man gifte sig til den, eller også arbejde for det 
og bevise for en anden landmand, at han kan overtage den for ham. 

 
Der er stor risiko for Tuberkulose(TB), grævlingen spreder det rundt og den er fredet - 
stort problem. DD er et stort problem for ham. De fleste mælkeproducenter bruger 

formalin fodbad, og en vask hver dag. Større problem i UK og hos Michael er 
dødelighed, TB, og ParaTB. Sidste år havde Michael 5-6 døde køer/år. 

 
På marken har de tilladelse til at bruge 170 kg N pr ha, inkl. gylle. 
 

Michael satser på alm størrelse i de dyr han vil bruge i avlen. 
 

Fremstillingsprisen på ensilage: 
Græsensilage 40 pund/acre, 100 pund/ha (pr 1. og 2. slæt, 3. slæt nok ca. 80 pund) 
Majsensilage 60 pund/acre, 140 pund/ha. 

 
Rådgivning i Kite Consulting: de har rådgivning og fodersalg, de ejer en del af firmaet 

og er partner i det. Betalingen for rådgivning bliver for en hel eller en halv dags 
rådgivning. 
Landmandsuddannelsen tager man på agriculture College. 

 

 
 



 

 

Farm Details: 

Business Structure  Now a sole Trader – Michael Oakes 

Land 
 Beacon Farm – 200 acres rented from the Bourneville Village Trust 

 94 Acres other land rented 

 35 acres of Westerwold Grass 

Cropping  
 1st cut grass silage – 151 acres 

 2nd cut grass silage – 90 acres 

 Maize 110 acres 

Buildings 

 16:16 swing over Herringbone Parlour 

 180  cubicles with mattresses 

 Youngstock housing currently in offlying units 

 3 silage clamps 

 Muck scraped into separator 

Stocking 
 185 Pedigree Holstein cows 

 130 followers 
o 10-20 Surplus heifers sold each year 

Production  

 9800 litres per cow rising towards 11,000. 
o Butterfat 3.9% & Protein 3.15% 
o Selling milk to Arla Milklink on a liquid contract 
o 100% TMR Fed 

 
 
 
Labour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Michael 

 Trevor (Michaels Father) 

 Ross 

 Mike 

 Callum, Relief, evening milkers 

Future Plans  

 Increase output to 2m litres + from 3x milking and more cows 

 Build new dry cow accommodation in conjunction with the Landlord 

 Improve cow health and fertility 

 See benefits of the long-term investment in Milk Link and now Arla 

 Achieve profits of >£500 per cow. 
 

 

 

 
Besøg 2 – Henry Lewis 

Besøgsreferat skrevet af Rina Miehs 

 
Henry er ejer af hans gård, familiejet fra 1968. Han har nået målet på antallet af køer, 

750 køer er hvor det skal ligge, så nu skal der bare produceres mælk. Han køber køer 
fra Europa og DK. Danske køer har højere holdbarhed end de franske men de malker 
ikke lige så godt, men det skal nok komme, mener han. Han startede med 20 køer, 

gik til 400 køer og fik sundhedsproblemer, så fik han karrusel i 2010 og gik op til 750 



 

 

på trods af sundhedsproblemerne. Der produceres 22.000 liter/dag, men vil gerne op 

på 23.000 liter/dag. Henry har ingen kvier, kun mælkeproducerende køer og goldkøer 
med 6 ugers goldperiode. Der er en udskiftning på 30 %, køerne når ca. 3 laktationer 

i Henrys besætning og de bliver primært udsat pga. halthed. 
 

Happy Wife – Happy Life 
Deres primære formål med besætningen er at tjene penge. Henrys indkomst kommer 
fra; mælk, 3-4 ugers kalve, støtte og slagtekøer. 

 
Henry har arbejdskraft og plads til produktionen, måske en enkelt medarbejder mere, 

så nu skal mælken bare op. De malker 3 gange. Der er 13 medarbejdere. 
Medarbejderne er delt op i grupper. Milking staff/tractor staff/herd manager. 2 
medarbejdere har jobbet at dyppe patter ved hver malkning, da det reducerer 

celletallet og tilfælde af mastitis. Prisen på arbejdskraft for en malker er ca. 8,5 
pund/time - en manager får selvfølgelig mere. Der er kun én mand der fodrer. 

 
Der bliver halthedsscoret og klovbeskåret hver uge. Der halthedsscores og så bestilles 
klovbeskæring derefter. 

 
Han har to hold i fodringen, goldkøer og malkende køer. Der bruges så mange 

biprodukter som muligt fx brød, og mask. Og der bruges rigtig meget halm i 
foderblandingen. 
 

Der bruges aktivitetsmåler, og de inseminerer selv. De fik 500 kalve i 2013. Der 
insemineres med belgisk blåhvid kvæg, og de får ca. 300 pund/kviekalv og 350 

pund/tyrekalv.  
 
Ingen problemer med mastitis på de køer han får fra DK.. 

Der er et større problem med TB, derfor er alle køer indenfor. Udsætterkøer kommer 
udenfor og går. 

 
Han betaler ca. 1.660 pund/ko ell. kvie som han indkøber. 
 

Der bruges fine spåner som strøelse – det støver rigtig meget 
 

Henry er ikke leverandør til Arla. Han er slet ikke bekymret for kvoten da den aldrig 
har været et problem – så det tænker han ikke på. 

 
Henrys største udfordring er vejret! 
Han bruger naboen til maskinstationshjælp. Han kører selv gylle ud, høster selv 

sammen med maskinstation. 
Henrys jord er meget kraftig lerjord så græsset fungerer rigtig godt. 

 
Jordpriser omkring Henrys gård er ca. 10.000 pund/acre 
Hvis han skal tilegne sig mere jord koster det ca.100-180 pund/acre ved 

forpagtninger og kartoffelavlere giver ca. 600 pund/acre – svært at konkurrere med. 
 



 

 

Farm Details: 

Business Structure  Limited Company – Since 2003 

Land 
 295 Ha’s farmed  - 155 Ha’s owned. Remainder on FBT’s 

and annual rents 
o Soil type – heavy loam 

Cropping  

 Grass silage – 134 Ha – 2 year leys 

 Maize –  110 Ha’s 

 Whole crop wheat – 25  Ha’s 

 10 Ha’s let out for sheep keep – steep ground with a lot of 
badger sets 

 16 Ha’s woodland and ponds 

Buildings 

 50-point Westfalia Parlour 

 House 673 cow on Kraiburg mats 

 Loose housing for 30 cows 

 6,500+ tons of silage storage capacity - 4 concrete & 4 
earth bank silage clamps 

 3 slurry lagoons – allowing for 6 months storage 

 Separator 

 Straights shed 

 5 Bore holes  

Stocking  750 cows  – flying herd                 

Production  
 7.5 million litres ( up from 4 million in March 2010) 

 Selling 22,000 litres per day 

 
 
Labour 
 
 

 Herd Manager         

 Assistant Manager    

 5 Milkers            

 Tractor Driver  

 Tractor Driver / GFW 

 

Objectives; 
Challenges;  
Future Plans. 
 

 Availability of heifers post 2015 

 How to run a 750 cow unit on limited area 

 Managing offlying land 
o Cost of renting land locally is very high - 

£200/ac                 (grade 3 ground) 

 Challenges of buying in feeds on a limited land area 

 Want to have a viable business for the next generation 

 Would like to buy another farm 
 

 



 

 

Hotel 

Best Western Grosvenor Hotel,  

Warwick Road, Stratford upon Avon,  

Warwickshire, CV37 6YT 

 

Middag på ” The Countess Of Evesham”  

 
DLF Trifolium var vært ved spisning 

 

Torsdag den 22. maj 
 

”Grassland and Muck” 

 
DLF Trifolium var vært ved frokost på deres stand 

 

 

http://www.grasslandevent.co.uk/
http://www.grasslandevent.co.uk/

